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Artigo

Zona do euro vai mal de saúde e depende da Alemanha

“A crise do euro acabou.
A crise na zona do euro
é grave.” Foi o que dis-
se um político francês.

O colapso incipiente no Chipre, que
os líderes da zona do euro discutirão
à noite, depois do jantar da cúpula da
União Europeia em Bruxelas, talvez
prove que ele errou por uma questão
de dias. Entretanto, meu palpite é
que provavelmente ele estará certo,
pelo menos por um ano ou dois.

A Alemanha e o Banco Central Eu-
ropeu fizeram o suficiente para con-
vencer os mercados de que a zona do
euro sobreviverá, por enquanto.

Mas muitas economias dessa área
continuam em situação crítica. Algu-
mas delas fizeram esforços heroicos,
com resultados já visíveis. Na Espa-
nha, por exemplo, os custos da mão
de obra já baixaram e as exportações
atingiram a maior alta dos últimos 30
anos. O sofrimento tem sido imenso,
com 50% de desemprego entre os jo-
vens, e os preços dos imóveis residen-
ciais em queda de 30% a 40%. Mas, de
algum modo, as pessoas consegui-
ram superá-lo. Isso também produ-
ziu efeitos políticos – literalmente,
encorajou os catalães a se separarem
do Estado espanhol – mas, no que diz
respeito à política partidária conven-
cional, o centro resistiu. Houve pou-
ca retórica xenofóbica e os imigran-
tes praticamente não foram transfor-
mados em bode expiatório.

O que aconteceu na Espanha teste-
munha de maneira notável a capaci-

dade de recuperação da política tradi-
cional europeia, com seu compromisso
quase instintivo à moderação, ligado a
um desejo profundamente arraigado de
continuar fazendo parte de um projeto
europeu maior.

Mas por quanto tempo, meu Deus, por
quanto tempo? Por quantos anos mais
essas sociedades conseguirão suportar
tais níveis de estresse socioeconômico,
antes que sua política democrática che-
gue a extremos? Já vimos o risco com o
sucesso eleitoral do partido ultranacio-
nalista, xenofóbico e (o rótulo se justifi-
ca) neofascista Aurora Dourada, na Gré-
cia. Muito diferente em gênero, mas
maior em termos de impacto, é o impas-
se político italiano, decorrente da divi-
são dos votos entre o movimento de pro-
testo do comediante de Beppe Grillo, Sil-
vio Berlusconi e a esquerda, além de uma
votação menor para o grupo “Monti para
a Itália” de Mario Monti, e dos votos dis-
tribuídos de maneira diferente nas duas
câmaras do Parlamento. Com o impasse
entre as duas câmaras, a reforma encon-
tra-se atualmente paralisada na terceira
maior economia da Europa.

Em parte, isso era inevitável, mas se
agravou em razão do erro humano em
geraledo erro alemão emparticular. Pos-
so entender inteiramente a reação irrita-
da dos eleitores alemães, no início, quan-
do lhes foi pedido que salvassem outras
economias europeias que se mostraram
muito menos disciplinadas, menos dedi-
cadas ao trabalho e produtivas do que
eles, a fim de salvar uma moeda para cuja
adoção os alemães nunca votaram. (Re-
duzindo seus custos da mão de obra, a
Espanha está fazendo, num curso inten-
sivo involuntário, aquilo que a Alema-
nha começou a fazer há uma década, por
iniciativa própria). Eu próprio me senti-
ria dessa maneira. Posso entender a
chanceler Angela Merkel e seus colegas
mantendo-se firmes em sua opinião.

Mas fatos são coisas tenazes. Quando
os fatos mudam, ou pelo menos ficam
mais claros, as estratégias políticas pre-
cisam ser ajustadas de acordo. O dever
dos políticos numa democracia liberal –
que funcione corretamente – é reconhe-

cer esses fatos e explicá-los para os elei-
tores, não para atrair os eleitores com
promessas falsas. Eis um exemplo: os
chamados “multiplicadores fiscais”, ou
seja, o impacto sobre o PIB (Produto
Interno Bruto) de um corte (ou um au-
mento) dos gastos públicos.

Em períodos normais, quando mui-
tos dos países com que você realiza ne-
gócios estão mostrando um bom desem-
penho, esse multiplicador por chegar a
0,2 ou 0,4 – isto é, o PIB declina entre
0,2% a 0,4% a cada 1% de corte da despe-
sa pública. Mas quando praticamente
todos estão em recessão, o efeito au-
menta drasticamente. Esse foi o caso
durante a Grande Depressão há 80
anos, como o historiador econômico de
Oxford Kevin O’ Rourke e seus colabora-
dores estabeleceram claramente. E é o
caso novamente hoje, na nossa Grande
Recessão, como economistas no FMI,
União Europeia e outras instituições es-
tão agora reconhecendo. Num período
de ampla recessão, os multiplicadores
fiscais podem subir acima de 1, de modo
que um corte de 1% nos gastos públicos
pode causar uma queda de 1,5% no PIB.
O que altera de modo significativo o cál-
culo da austeridade.

Eis um outro fato, um pouco mais signi-
ficativo, portanto mais contestável, mas
determinante: o sofrimento provocado

pelos ajustes é observado principalmen-
te nos países periféricos do Sul da Europa
e não no Norte europeu. Mas foram neces-
sários os dois para criar esta confusão.

Devemos responsabilizar o tomador
de empréstimo irresponsável do Sul,
mas também o credor de vista curta no
Norte – por exemplo, os bancos alemães.
O que nos leva a uma outra afirmação,
um pouco mais especulativa: a Alema-
nha tem mais a perder do que qualquer
outro país no caso de umcolapso da zona
doeuro. Segundouma estimativa,aexpo-
sição dos bancos alemães aos devedores
irlandeses,portugueses,espanhóis e gre-
gos se eleva a € 400 bilhões. O próprio
conselho de assessores econômicos do
governo alemão calculou que os prejuí-
zos potenciais para os credores alemães
na eventualidade de um colapso da zona
do euro chegariam a€2,8 trilhões, supe-
rando o PIB anual da Alemanha, que é de
€ 2,65 trilhões. Qualquer moeda que ve-
nha suceder o euro, seja o marco alemão
ou um euro norte-europeu (Nordo ou
Neuro), terá uma taxa cambial menos fa-
vorável para as exportações germânicas.

Não em razão de algum dogma keyne-
siano, tampouco por idealismo ou senti-
mentalismo com relação aos seus cama-
radas europeus, mas pelo seu próprio
interesse nacional, a Alemanha precisa
fazer mais. Deve aumentar sua deman-

da interna, apoiar uma união de ban-
cos forte e adotar alguma medida co-
mo a proposta feita pelos seus pró-
prios assessores econômicos, de
uma mutualização limitada da dívida
da zona do euro – com condições que
sejam adequadamente severas. Em
termos de política econômica de to-
da a zona do euro, ou mais precisa-
mente, a adoção de medidas de natu-
reza política que impulsionem a eco-
nomia, o melhor momento para isso
já passou. Foi o que chamamos de Mo-
mento Monti.

Como primeiro ministro, Mario
Monti estava lutando bravamente
para fazer a coisa certa na Itália,
mas também insistindo para a Ale-
manha cumprir com sua parte. Os
alemães não aproveitaram o mo-
mento, mas hoje eles têm mais uma
chance. Aquele que for eleito o pró-
ximo chanceler nas eleições gerais
em setembro, independente da coa-
lizão, necessitará caminhar um pou-
co mais para salvar adequadamente
a zona do euro.

As chamadas “eleições euro-
peias” serão realizadas em junho de
2014, mas as eleições decisivas para
a Europa serão as nacionais – e ne-
nhuma delas é mais importante do
que a da Alemanha.

Naturalmente é pura coincidência
o fato de a Alemanha enfrentar esse
desafio exatamente quando nos apro-
ximamos do 100.º aniversário de
1914; mas é uma coincidência que re-
vela também uma oportunidade his-
tórica para uma liderança europeia
construtiva por parte do poder cen-
tral do continente. Vamos Alema-
nha. Agarre o que o historiador Fritz
Stern chamou de sua “segunda chan-
ce” histórica e faça bom uso dela. /
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Para ajudar a região,
o governo alemão deve
procurar aumentar sua
demanda interna e apoiar
uma união dos bancos

KAI PFAFFENBACH/REUTERS–8/1/2013

Crise. O BCE salvou o euro, mas os países continuam em situação crítica

CONDER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitação na MODALIDADE CONCORRÊNCIA / MENOR PREÇO, 

abaixo discriminada:

Nº Abertura Hora OBJETO

009/13 17.04.2013 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
DESTINADOS À DUPLICAÇÃO (AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE) 
DA AV. PINTO DE AGUIAR, EM SALVADOR - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO.

O Edital, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 - Narandiba - Salvador
- BA, a partir do dia 18.03.2013, das 13:30 às 17:30 horas. Salvador - BA, 12 de março de 2013. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitação na MODALIDADE CONCORRÊNCIA / TÉCNICA 
E PREÇO, abaixo discriminada:

O Edital, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 - 
Narandiba - Salvador - BA, a partir do dia 18.03.2013, das 13:30 às 17:30 horas.

Salvador - BA, 12 de março de 2013.
Maria Helena de Oliveira Weber

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Nº Abertura Hora OBJETO

010/13 03.05.2013 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA CONSULTIVA DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E APOIO À
FISCALIZAÇÃO DA CONDER, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO
COMPLEXO VIÁRIO DO IMBUÍ / VIADUTO NARANDIBA / ALÇAS DA AV. L.E.M.
E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PINTO DE AGUIAR, EM SALVADOR - BAHIA - 
02 (DOIS) LOTES.

Ficam convocados os associados plenos do Centro do Comércio do Estado de São Paulo – 
CECOMERCIO para a Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos artigos 23 a 27 de seu Estatuto, 
a se realizar no próximo 25 de março de 2013, às 15h30, em primeira convocação, em sua sede, 
na Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 3º andar, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual e as contas da diretoria relativas ao exercício 
de 2012, e respectivo parecer do Conselho Fiscal. 

Não havendo quórum estatutário para a instalação em primeira convocação, a Assembleia 
Geral será instalada em segunda e última convocação, 30 minutos após o horário marcado 
para a primeira convocação, no mesmo dia e local, com a presença de qualquer número 
de associados plenos. 

São Paulo, 14 de março de 2013.

ABRAM SZAJMAN
presidente
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CONCORRÊNCIA SPDR Nº 002/2013 - GS
PROCESSO SEP Nº 0102/2013

Encontra-se aberta na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
a Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, SPDR nº 002/2013 - GS do Tipo MAIOR OFERTA, Processo
SEP 0102/2013, tendo por objeto o planejamento, a implantação e a operação do uso do Recinto de
Exposições Sálvio Pacheco de Almeida Prado, e das áreas adjacentes, visando à realização de feiras,
exposições e eventos e à instalação de equipamentos de apoio.
Os envelopes: nº 1 - GARANTIA, nº 2 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, nº 3 - PROPOSTA COMERCIAL
e nº 4 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser entregues até às 10h00 do dia 23/04/2013, 
na Sede da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional - SPDR, situada na Alameda Jaú, nº 389
- Auditório, Jardim Paulista - São Paulo/SP. Os envelopes contendo as propostas serão abertos em sessão
pública que será realizada no dia 23/04/2013, às 10:30 horas, no mesmo endereço - Piso Térreo.
O Edital poderá ser consultado, pelos interessados, no site www.e-negociospublicos.com.br, e baixado completo, no
site www.planejamento.sp.gov.br, a partir do dia 14/03/2013 até o dia 19/04/2013.O edital completo poderá ser retirado
na Sede da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, em horário comercial, das 9h às 12h e das 14h
às 17h, diretamente na Diretoria de Finanças e Contratos - DFC - Alameda Jaú, 389 - 3º andar - Jardim Paulista - São
Paulo - SP, mediante a apresentação de um CD-R, sem uso, para troca.
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 20 (vinte) dias anteriores ao dia
da entrega dos envelopes, na Diretoria de Finanças e Contratos - DFC, situada no endereço acima, nos dias
de expediente, das 9:00 às 17:00 horas. Somente deverão ser consideradas as informações prestadas, por
escrito, pela Comissão Especial de Licitação, por transmissão de mensagem através de e-mail:
comissaolicitacaoimigrantes@planejamento.sp.gov.br.

AIR SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para fabricação
de máquinas e equipamentos para terraplenagem, sito à R. Enéas Luis
Carlos Barbanti, 562, Freguesia do Ó, São Paulo/SP.

ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na conformidade do estabelecido nos Estatutos Sociais, o Dr. Alexandre Francisco Margarido Lourenço, 
Presidente da Associação Universidade Corporativa ABRAMGE - UCA, convoca todos os associados desta 
entidade, em pleno gozo de seus direitos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 30 de abril de 2013 na sede da UCA, à Rua Treze de Maio, 1540, Bela Vista, São 
Paulo, SP, às 14:00 horas, com a presença da maioria absoluta dos representantes com direito a voto e 
em pleno gozo de seus direitos sociais, e em segunda e última convocação, às 16:00 horas, com a 
presença de, no mínimo, 1/3 dos representantes com direito a voto e em pleno gozo de seus direitos 
sociais, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição e Posse da Diretoria, dos 
Membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo da entidade, efetivos e suplentes, para o período 
de 01 de maio de 2013 a 30 de abril de 2017. Para tanto, deverão ser respeitadas as seguintes normas 
estatutárias: a) O prazo para inscrição das chapas será de até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da 
data de publicação do presente Edital e deverá ser feito, por escrito, ao Presidente da UCA, por qualquer 
dos candidatos que integrarem a chapa, devendo o requerimento ser entregue na secretaria da entidade, 
sob protocolo, das 09:00 às 17:00 horas; b) Caso haja inexistência de quorum, será realizada uma 
terceira convocação com o prazo de 10 dias, por correspondência registrada e o Edital publicado na 
forma dos Estatutos Sociais; c) O prazo para impugnação das chapas será de 3 (três) dias após a inscrição 
da mesma junto a secretaria da entidade. É importante a presença de sócio, titular ou diretor da empresa 
associada. Solicita-se às empresas associadas que credenciem seus representantes com poderes 
específicos. São Paulo, 20 de fevereiro de 2013.

Alexandre Francisco Margarido Lourenço - Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Administração Central torna público 
que realizará Pregão Eletrônico de 
Processo Nº. 1320044 – 1, 2, 3 4, 5 E 
6/2013 para EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES. Licitação 
publicada em 13-3-2013, onde se lê 
início da sessão ocorrerá em 
25-3-2013, leia-se 26-3-2013 – 
mantendo os horários de abertura para 
todos os processos. Todos os editais 
estarão disponíveis no site 
www.compras.mg.gov.br BH, 13-3-2013.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

●✽
TIMOTHY GARTON
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




